
Moció que presenta ERC-MES per facilitar l’accés dels ciutadans als pisos de 

lloguer, i a l’habitatge en general 

 

L’accés a l’habitatge s’ha complicat en els darrers anys a la ciutat de Girona. Les 

últimes dades relatives tant a la compravenda com al mercat de lloguer ens confirmen 

aquesta percepció. L’encariment mitjà de l’adquisició d’un pis a Catalunya ha 

augmentat un 21,5% en el darrer any, fet que coincideix amb una major demanda dels 

mateixos. 

 

El mercat de lloguer, alhora, també ha patit una sacsejada. A Girona, llogar un pis 

costa 533€ (3r trimestre 2016 – INCASOL), enfront els 485€ que costava el 2015. Els 

preus s’han situat en nivells anteriors a la crisi econòmica, però això sí, amb un poder 

adquisitiu mitjà de la ciutadania força menor que en els anys 2007 o 2008. 

 

L’explicació d’aquest increment de preus té múltiples causes, com ara un augment de 

la demanda de pisos, la inexistència de noves promocions i també d’actuacions 

encarades a la rehabilitació, l’impacte del lloguer vacacional al mercat residencial -els 

pisos turístics s’han multiplicat per 12 en només quatre anys- o la dificultat de 

mobilitzar el parc d’habitatge buit, que a Girona significa uns 600 pisos 

aproximadament. 

 

Partint d’aquesta diagnosi, sabem que l’Ajuntament està treballant en algun d’aquests 

punts, però és difícil fer-ho sense disposar d’un Pla Local d’Habitatge. Aquest Pla 

hauria de dibuixar les accions concretes i les estratègies coordinades per tal de 

garantir el dret a l’habitatge a la ciutadania de Girona. En aquest sentit, reclamem que 

s’enllesteixi i es presenti el més aviat possible. 

 

Més enllà d’això, creiem que hi ha algunes mesures que ja poden començar-se a 

implementar de forma immediata per tal de solventar la problemàtica que ens ocupa. 

Girona està lluny de la barcelonització en termes d’habitatge, però no caure en un 

alarmisme exagerat no exclou la necessària preocupació per una problemàtica que 

efectivament existeix, que és la manca d’oferta i l’augment de preus, i que estan 

impedint a molts gironins i gironines poder accedir amb facilitat a un habitatge. 

 

Plantegem, en aquesta línia, mesures que poden ser efectives a curt, a mig o a llarg 

termini respectivament. D’una banda, creiem que és prioritari mobilitzar el parc 

d’habitatge buit que hi ha a la ciutat de Girona, i que ha de plantejar-se a través 



d’estratègies diferenciades segons si la propietat recau en grans tenidors o bé en 

petits propietaris. Al seu torn, demanem que s’estudiï que Vivendes de Girona pugui 

tornar a fer promocions d’habitatge en règim de lloguer. La construcció progressiva 

d’un parc d’habitatge públic de lloguer podria actuar com a regulador del preu de 

mercat, i alhora, ajudaria a anar adaptant l’oferta a les necessitats canviants en 

matèria d’habitatge. Per últim, proposem també abordar el tema de la rehabilitació. 

 

Quan el mercat no funciona per sí mateix, és el deure de l’administració intervenir per 

garantir els drets dels ciutadans. A tal efecte, presentem els següents acords per a la 

seva APROVACIÓ: 

 

1. Enllestir i presentar el Pla Local d’Habitatge en un termini de tres mesos. 

 

2. Impulsar que Vivendes de Girona torni a fer promocions d’habitatge en règim 

de lloguer. 

 

3. Impulsar la cessió de sòl municipal destinat a la construcció d’habitatge nou per 

part de cooperatives. 

 

4. Detectar els pisos propietats de bancs i grans tenidors i arribar a acords amb 

aquestes entitats que en permetin la cessió o l’adquisició progressiva, només si 

és a preu molt reduit en aquest segon cas. 

 

5. Avançar en la línia de multes i sancions per als grans tenidors que es neguen a 

mobilitzar el seu parc d’habitatge buit. 

 

6. Oferir incentius fiscals als petits propietaris per a què s’animin a posar el seu 

immoble al mercat de lloguer. 

 

7. Estudiar la implantació d’incentius fiscals i/o econòmics destinats a la 

rehabilitació d’immobles per a què vagin, després, al mercat de lloguer. 
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